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ـــال ـــگـاهدر س به عنوان یک  هاهـای اخیر، دانش

عنوان  بهبه دلیل توانایی آنها )زیرساخت کلیدی دانایی 

ت در حمای (سکوی تولید، تجاری سازی و انتقال دانایی

ا هاند. در زمانی، دانشگاهقلمداد شده از شهرهای دانایی،

کردند که تنها به توصــیف می ۲های عاجرا همچون برج

ـــنتی می میـکآکـادآموزش و پژوهش  پرداختند و س

ـــبـت  ـــهتعهـدی را نس ـــای پیرامون عرص های به فض

ـــادی ـــت می اجتماعی - اقتص کردند، که در آن زیس

ـــاس نمی ـــاد احس  دانایینمودند. ام ا با پدیداری اقتص

ای به ها به صــورت پیشرفتهدانشــگاه ، هم اکنونمحور

هـای نیرومنـد دانـایی، تغییر در دانش، رانپیش عنوان

تر، به مهم ههای خالقانه و از همو دیگر گستره فناوری

ــعهعنوان گذرگاهی برای  ــهرتوس  ،محور ی داناییی ش

                                                 
1 Ivory Towers 
2 Knowledge Sector 
3 Henry and Pinch 

 فعاالن اصلیها به عنوان شـوند. دانشــگاهنگریسـته می

ـــوب میفراینـد تول جا که گردند و از آنید دانایی محس

ـــدورهای ددر تمام مدل ۱بخش دانایی جای  ن زاد رش

توان بخش دانایی را به صورت انباشتی از تمام دارد، می

ی اقتصاد توصیف نمود. از این رو، ها در عرصهدانشـگاه

های اندیشـــه ا کهم یی پیچیدهها در جامعهدانشـــگاه

ـــد،میبه چالش را خلق و خرد موجود نوین  نقش  کش

 (.۲۷محوری دارند )

، شهرهای موفق ۴مطالعات هنری و پنچ بر اسـاس

ــد ــه با رش نهفته در جوامع دانایی که  های داناییخوش

گیرند، مورد حمایت قرار می هاعمدتاً از سـوی دانشگاه

 (.۲4د )نپیوند دار

 اهاری از دانشگاهیدر حقیقت در ســراسر دنیا، بس
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ـــم انداز های عملیاتی و برنامه ، راهبرددر تـدوین چش

تبدیل شدن به شهرهای دانایی  جهت) شـهرهای خود

و تکاپو کنش دربه صــورت مســتقیم  ( محور شــکوفا

 .هستند

که  ۲در ملبورن ی داناییســرمایه تردفبرای مثال، 

ملبورنی بنیان گذاشــته شــده  توســط هشــت دانشــگاه

و بخش  با شورای شهر، بخش دولتی، آکادمیک ،اسـت

در ارتقاء جایگاه محلی و جهانی ملبورن  ،کســـب و کار

                                                 
1 The office of knowledge capital in Melbourne 

 نماید.تالش می ،به عنوان یک شهر دانایی

 ی راهبردیتدوین برنامهنقش افزون بر  هادانشگاه

 و مسئولیت پرورش کارگران داناییی، ی شــهرتوسـعه

هـا و دانـایی جدید و نیز به ی مهـارتتولیـد مجموعـه

در صنایع، محصوالت و خدمات نوین  مرکز رشدعنوان 

ـــاد دانـاییدوران  را بــه عهـده دارنــد. این  محور اقتص

ها را به بازیگران کلیدی ، دانشگاهمرکز رشـدیظرفیت 

ـــعه ـــهری دانایی محوردر فرایند توس  یو تغذیه ی ش

 عیصنا گرید در شغل هر یازا به محور ییدانا عیصنا در شغل ۲۱ تعداد ؛۲۳۳۱-۱۰۰۱ یهاسال ی ط در یکل اشتغال در رییتغ:  ۴۳ یرتصـو
 .است آمده وجود به
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ـــهرهـای دانایی مبدل  نموده ش

 (.۲۷است )

به زبان دیگر، هم آهنگ با 

 وتغییر در تفکر تولیــد دانــایی 

ـــت نوآوری ـــیـاس ، مکموریت س

ـــگـاه ـــتگی با  هـادانش در پیوس

ــت آنها نیز تغییر  جغرافیای زیس

نموده اســت. به صورت سنتی و 

نیز پســــامــدرن، چهــار مــدل 

ا ب پیرامون پیوســتگی دانشــگاه

ها محیط پیرامونی و زیســت آن

تصـــور شـــد. ما با دو متوان یم

هــای مــدل اول در طول دهــه

ایم ولی گذشــته آشــنایی داشته

های نوپدید است که در رم از مدلهای سوم و چهامدل

 یم.شومی رو در ها روبا آن محور دوران اقتصاد دانایی

 

 مدل اول: دیدگاه وسواس گرایانه

برجســتگی  1همبولتی این مدل در تی  دانشــگاه

ی بحرانی را از دانشگاه یک فاصله ،مدلدر این  .داشت

                                                 
1 The Humboldtian University 

خود برای  و اجتماعی محیط زیسـت اقتصادی، سیاسی

ــیل ارد دنوآورانه و منتقدانه نگه می بهینه نمودن پتانس

از ســوی  در این مدل یک ســو بوده و داناییانتقال و 

 اهدر جریان است و دانشگاه هانفعذی دانشگاه به سوی

پردازند. این بـا دید جهانی به امر آموزش و پژوهش می

ـــگاه ـــیاری از  )برج عاج(، هامنظر دانش ـــوی بس از س

 هنگامه چهار در یهلند یدانشگاه یها یپرد یتوسعه:  ۴۱ یرتصو
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ولی گذشــت  ؛اســتشــده منتقدین به چالش کشــیده 

که این مدل نگرش دانشگاه داد زمان نیز نشان خواهد 

ــودمندی در خود ،پیرامونبه محیط  های پایداری را س

 به ارمغان خواهد آورد. مدت درازدر  برای جامعه

 

 مدل دوم: دیدگاه اجتماعی

ـــگاه ،این مدل رد تا در یک نماید تالش می دانش

ـــود تا نیازها و  هماهنگای گفتمان با فعاالن منطقه ش

شــود. نقش عمومی دانشگاه در ها را جویا پاسـخ به آن

ی تر به دانایتوانایی آن در دسترسی گسترده ،این مدل

ـــودمندی ـــتردهو س تری از افراد های آن در طیف گس

اولین نهادی است که  دانشگاه ،از این رو .اســت جامعه

های آینده و در راه شــناسایی و تعریف توسعه و چالش

ـــائل راه حـل یارائـه ـــکالت پیچیدههای مس  یو مش

 دارد.گام برمی ،جامعه

 

 مدل سوم: دیدگاه خالقانه

به عنوان نهادی که باید  دانشگاهبه در مدل سوم، 

ضرورتاً به بهینه سازی و پرورش پتانسیل خالق افراد و 

ــته میگروه ــازی ها بپردازد، نگریس ــود. این بهینه س ش

منابع، زمان و فضا برای  یممکن است اغلب شامل ارائه

ـــدهای غیر قابل انتظار و پرخطر پژوهش که نتایج  باش

ــعه های بیرونی را آن از لحاظ اثر بر منطقه و دیگر توس

ـــگــاه  ،توان پیش بینی نمود. در این مــدلنمی دانش

پذیرای یک ارتباط تحریک آمیز دو سویه و حمایتی با 

ه ندیگر فعاالن منطقه در یک هدف مشترک جهت بهی

های خالقانه و فراهم نمودن شرایط برای چنین فعالیت

آوردن یک محیط پرآفرینش اسـت. اعضــاء دانشگاه در 

ــرکاء  ،این مدل ــتجوی گفتمان زنده با دیگر ش در جس

ـــنـد تـا بیرونی می مورد  یجرقه و منظرهای تازهبـاش

ـــترهعالقه ی ظهور یافته و اجازه ،های خود و دیگر گس

ـــیل خالقانه به ـــورت کامل  پتانس امکان خودنمایی ص

 بیاید.

 

 مدل چهارم: دیدگاه میانه روانه 

همچون نهادهای  این مدل، دانشـــگاه بر اســـاس

یگر ز دا ،دیگر نیز یک نهاد دانایی محور است که از پایه

هر چند متفاوت نیست؛  کسـب و کارهای دانایی محور

اد تر از افروســیع ایهر و گســترکه احتماالً تعداد بیشــت

 خبره را در اختیار دارد. در این مدل، دانشگاه پیوستگی

ـــت خود  ـــورت تبادل دانایی و را بـا محیط زیس به ص

 ند.کبا دیگر نهادهای منطقه تعریف می داناییکارگران 
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به عنوان یک فعال  ها، دانشگاهاهدر تمام این دیدگ

ــعه ومرکزی   ایی منطقهنه یک موتور کلیدی، در توس

شــود. البته باید این را یادآور شــد که هر نگریســته می

یا آکادمیســین دانشگاهی، دانشـگاه، بخش دانشـگاهی 

ـــت یکی یـا ترکیبی از این مـدل را برای هـا ممکن اس

ـــیف  ـــتگی خود با محیط پیرامون برگزیند. توص پیوس

ــاختاری  ــم اندازهای در برگیرندهها این مدلس ی چش

هر تواند با یک شگوناگونی است که چگونه دانشگاه می

( و هر کدام از این ۲۶دانایی نیز در گفتمان قرار گیرد )

توانند تا حدی در گفتمان تولید، پخش، به ها میمـدل

به کار  اقتصادی جهت رشــد کارگیری دانایی و نوآوری

 آیند.

حمایت  ، بادر ساخت شهرهای دانایی هادانشــگاه

ـــهای و پدیداری منطقه نوآوریهای از نظام های خوش

ن در برانگیخت ،پذیر رقابت و موفق صــنایع دانایی نوآور

از نظر بسیاری از نمایند. مشارکت می اقتصــادی رشــد

 محور ییدانا یدیتول خدمات و عیصنا در یصنعت یهاخوشه ستون هشت:  ۴۶ یرتصو
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ـــگــران، ــابع  پژوهش نــقش مهم من

ای ویــژه در بــرانگیختن مـنـطـقــه

هــای نوآورانــه و رقــابــت توانمنــدی

ـــنــایع دانـایی در ارتقــاء  پـذیری ص

 ، پنهان نمانده است.شهرهای دانایی

ــــه هــا، مــطــالعــات بر روی خوش

و نوآوری منطقه ۲های داناییســرریز

ای نشــانگر آن اســت که انباشــت 

ها در اطالعات و دانایی و جریان ایده

 مبه تراک ،ی جغرافیایییـک منطقـه

 یقهای تحقیصنایع دانایی و فعالیت

ـــعــه ــه (R&D) ایو توس ، از جمل

ها بستگی دارد. ویژگی مهم دانشگاه

ـــه یادگیری ها در خلق فضـــا برای ها، توانایی آنخوش

ن ممک اســت. دانشــگاه اشــتراک داناییجمعی و ارتقاء 

از طریق تکمین و  ،هااست با صنایع دانایی محور خوشه

ـــگران با مهارت باال  . دیاب پیوندیـا حتی تبادل پژوهش

ـــی نیز در کنار  یتهـای دولدیگر مهـارت ـــوص و خص

پردازند که می ۱ها به ساخت مارپیچی سه گانهدانشگاه

                                                 
1 Spill Overs 
2 Triple Helix 

از مورد نیاز هستند.  های داناییی خوشـهبرای توسـعه

های مناسب زیرسـاخت یفراهم آوردن توسـعه ،این رو

ـــگاه های ها و بنگاهتماس میان نهادهای عمومی، دانش

ه ب ،ی شهر داناییدانایی محور خصوصی در یک منطقه

 ،فرینش شهرهاو آ وان بخش بسیار مهم خلق نوآورینع

ـــهر دانایی در ـــکویی برای رقـابـت و تبدیل به ش  ،س

 محور ییدانا یشهرها در ییدانا کارگران کار یهاگستره:  ۴۷ یرتصو



 

81 

ــته می ــاد دانایینگریس ــود. در اقتص فراتر از ، محور ش

ـــنـایع دانایی محور،   به عنوان نخبگی و خالقیتبه ص

ــکل ــر مهم در ش ــتعناص ــادی در دهی فرص های اقص

 د. هم اکنونشوچشم دوخته می محور شهرهای دانایی

فواید آن در شـکوفایی یک شــهر به صورت عظیمی به 

ــودمند خلق ایده های جدید که از دیدگاه اقتصــادی س

بستگی دارد. از آنجا که نیروی انسانی به عنوان  ،دنباش

در محاسبات اقتصاد دانایی محور و  ،ی انسانیســرمایه

ــعه ــهریتوس ــت، کارگران  ی ش دانایی پدیدار یافته اس

ـــش ترین فعـاالن تولیـد دانایی مهم ، ازدانـایی درخش

به صـــورت تی  جدید از کارگر  ،گر دانایی. کاراندیافته

ـــین رها گردیده و به   هیچکه از هر گونه چیرگی ماش

 ندهیآ  یپرد:  ۴4 یرتصو
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ـــنعتی ـــده  ارتباطی ندارد، دیگری کارگر ص تعریف ش

 است.

هایی همچون همچنین با مقیاس کـارگران دانایی

یک از ســه کد شغلی استاندارد جا گرفتن در هر کدام 

)مدیران، متخصـــصـــان و کارگران تکنیکی( یا افراد با 

(. ۲۷اند )تعریف گردیده ،ی باالی فارغ التحصیلیدرجه

ــعههای در مدل ــاد داناییتوس ، کارگران محور ی اقتص

ـــاد دانایی و  یدانـایی نیز به عنوان موتور محرکه اقتص

 (.۱۰و۲۳اند )شدهمعرفی  رشد

شــهری دانایی ی ، توســعهمحور در اقتصــاد دانایی

متمرکز شـده است.  بر روی جذب کارگران دانایی محور

 ، تنوعکیفیت زندگی ،هر چنـد برای جذب این کارگران

از عناصـــر  ،و کیفیت مکان شـــهری، عـدالت اجتماعی

مین تکنه تنها در  هاضـــروری هســـتند ولی دانشـــگاه

ها در های آنکـارگران دانـایی بلکه در برآورد نیازمندی

 (.۲۷نمایند )همتایی را ایفا میبی ینقشنیز شهر دانایی 

ـــاد دانایی ـــه  و محور در دوران اقتص مارپیچ س

( و دولت )بخش خصــوصــی ، صــنعتی دانشــگاهگانه

ــانی)بخش عمومی ــتند،  هایی(، که دارای همپوش هس

                                                 
1 Interfaces 
2 Tacit Knowledge 
3 Social Inclusion 

 ۲های هیبرید در سطح مشترکاتشاهد رویش سازمان

، مدل . در سـطح مطبوعات علمی و آکادمیکهسـتیم

 مارپیچ سه گانه که بر روی دانایی، یادگیری و نوآوری

ـــعهتـککید می ـــادی یورزد، برای توس  و رقابت اقتص

مرکزی را دارد.  ینقشـــ ،ایپذیری در ســـطح منطقه

ـــگـاه ، ۱نهان مـارپیچ بـا تولید داناییدر این  هـادانش

که از اجزاء  ۴ها، فرهنگ و فراشــمولی اجتماعیرتمها

هســتند، نقش ای نیرومند راهبردهای اقتصــاد منطقه

ـــوی دیگرکننـدبـازی می یمهم همانگونه که  ،. از س

ـــگـاه ـــد دانش ـــاره ش ، کارگران داناییها با جذب اش

ـــازی و جـذب  تجـاری ـــرمـایه گذاریس موجب  ،س

ـــهر دانــایی  کــارآفرینی ـــب و کــار در ش و رونق کس

 یگردند و از این رو، روز به روز به عملکرد برجستهمی

ی ی اقتصاد دانایشهر دانایی با عرصهدانشگاه در پیوند 

 شود.بیشتر پی برده می ،محور جهانی

اند که داده اندر طی  چند سال اخیر، مطالعات نش

ی و مؤســسات آموزش عالی باید در صحنه هاهدانشــگا

ـــتر رخنمود یابند. در مطالعهمنطقه  یای و محلی بیش

ـــترده عــالی و بر روی نقش آموزش  ،OECDی گس
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 ۱۰۰۷ای که در سپتامبر ی منطقهدر توسـعه دانشـگاه

که هم اکنون زمان  هبه چاپ رسـید، به این اشــاره شد

ی و آن رســیده است که آموزش عالی در کنار تعهد مل  

ـــعه در  .محلی خود نیز بپردازدنقش  یجهانی، به توس

ــیوه  ــه ش ــگاهاین مطالعه به س توانند در ها میکه دانش

ی شهر دانایی( ای )برای مثال توســعهمنطقهی توسـعه

                                                 
1 Spin Out Companies 

 :  اهتمام ورزند، اشاره شده است

  از طریق پژوهش و بهره  ،در منطقـه دانـاییخلق

شــامل  فناوریانتقال ی برداری از آن به وســیله

معنوی و  تکمین حقوق ،1های چرخشــیشــرکت

 اینقش مشاوره

 و انتقال دانایی ی انســانیشــکل دهی به ســرمایه 

 یهاییدارا:  ۴۳ یرتصــو
ــهر گوناگون  در ییدانا ش
 محور ییدانا اقتصاد
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ی هلوســـیه شـــامل مکان دهی فرایند یادگیری ب

ــتغال فارغ ــیالن در لایادگیری کار محور، اش تحص

ی تخصـــصـــی و منطقه، آموزش مداوم، توســـعه

   العمرمادامهای یادگیری فعالیت

 ـــعـه و فرهنگی کــه بـه محیط،  اجتمــاعی یتوس

ـــتگی اجتماعی ـــعه همبس پایدار ارتباط  یو توس

ـــتـهدا ـــرایطی را خلق نماید که و می ش تواند ش

 رونق یابد. نوآوری

ـــاس بنیاد های و نیز یافته OECDگزارش  بر اس

ـــهرهایی که ایدئوپولی های در پژوهش  ۲کـار ، در ش

 هادانشگاه د،ندهمی صـنایع دانایی محور خود را رشـد

ست که شهرهای دان معنانهایت مهم هسـتند. این ببی

با سطح باالیی از مهارت  موفق دانایی دارای نیروی کار

پاسخ خود را  محور هسـتند که نیازهای اقتصـاد دانایی

ی هســتند که این ســرمایههایی داده و دارای دانشــگاه

ر دکنند و از این رو شهرهای دانایی می را تولید انسانی

ـــطح  و تولیـد کارگران دانایی خالقیـتی مقولـه با س

ی اقتصــاد دانایی شــهری فعالیت در زمینه ،مهارت باال

 (.۱۱و۱۲کنند )می

 

                                                 
1 The work Foundation 

بنا  پیونند دانشننگناهاقندامنات ازم برای 

 دانایی شهر

ات مطالعهای یافته بر اساس، پژوهشگران بنیاد کار

و  هامیـان دانشـــگـاه بهبودی در ارتبـاطـاتخود برای 

 های دوجانبهندیشـــهرهای دانش جهت یافت ســـودم

ای ها( مجموعهبر هر کدام یک از آنای افزودهبدون بار )

 اند:از اقدامات را پیشنهاد کرده

درک شود که بسیار حیاتی است که این گزاره  اول/

های گوناگونی دارند و های گوناگون، مأموریتدانشننگناه

شننهرهای گوناگون نیز چشننم اندازهای گوناگونی را برای 

 جویند.خود می ی اقتصادی و اجتماعیآینده

ـــگاه ـــیاری از دانش ، مکموریت خود را انجام هابس

ی صــهاثر بر علم در عردر کالس جهانی و های پژوهش

که این موضـــوع به اند. هر چند جهانی ترســـیم نموده

خواهند هایی نمیمعنای آن نیســت که چنین دانشــگاه

 ها احتماالً که اثر محلی نداشـته باشند، ام ا این دانشگاه

ای ی اقتصــاد محلی و منطقهرا در صــحنهاثر متعارفی 

ای هو منطقهایی که تککید محلی در مقایسه با دانشگاه

ا المللی ردر سطح بین ایهه شدو کمتر شـناخت آشـکار

 دهند. جویند، از خود نشان میمی
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 رییتغ حال در اقتصاد در یآموزش ینهادها و ییدانا یشهرها یهاتیاولو : ۱جدول 

 های نهادهای آموزشیاولویت های شهریاولویت 

 اقتصاد

چه اثر اقتصادی را در یک 

باید جویا  محور اقتصاد دانایی

 شد؟

ای متنوع از صنایع پر شدت داشتن مجموعه

وری باال که بر ویژه همراه با بهره دانایی

ی نقاط قوت موجود ساخته شده و پایه

 نماید.خلق می برترمشاغل با مهارت 

، درگیری کارکنان ، انتقال داناییخلق دانایی

ی مشاغل پر کیفیت به افراد مستعد و ارائه

اقتصادی سودمند در سطوح گوناگون، با اثر 

 وری و بازار کار شهر مؤثر است.که بر بهره

 رهبری

در دستیابی  چه نقشی رهبری

 کند؟به مکموریت کلی بازی می

آینده در  انداز آشکار برای رشدداشتن چشم

و ظرفیت آزادسازی آن  محور اقتصاد دانایی

 از طریق نهادهای گوناگون

های کارکردن با افراد مستعد در بخش

 گوناگون

 های رهبریجذب افراد مستعد به نقش

در مقیاس  نیاز به نشان دادن نقش رهبری

محلی/ جهانی جهت دستیابی به مکموریت 

 محلی و جهانی.

صورت یک نهاد لنگرگاه عمل نمودن به 

مانند محلی جهت کمک به جذب و ابقاء 

جهت کار در و  کارکنان مستعد و دانشجویان

 .ی دانشگاهاطراف حوزه

ی حمایت از اثر محلی اقتصاد و نیز توسعه

 های پر کیفیت و زایشیپژوهش

 مکان

به چه اثری بر ساخت محیط و 

های شهری جهت زیرساخت

دستیابی به مکموریت اصلی، 

 رود؟امید می

داشتن یک شهر جذاب که مردم را برای 

 داشتن یک زندگی پر کیفیت، 

سفر برای کار و کسب و کار و کار کارآمد با 

وری توانمند نموده و در جذب و بهره

نگهداشت بازدید کنندگان، ساکنین و 

 ید.نماهای کسب و کار کمک میشرکت

های دانشگاهی جهت فراهم گسترش پردی 

، آوردن تسهیالت مناسب جهت دانشجویان

های زایشی کسب و کار و کارمندان، شرکت

، فرو بردن هادر بعضی از دانشگاه ؛پژوهش

های فرهنگی و ها در بخشاین پردی 

 تجاری شهر

 مردم

چه اثری رود بر مردم امید می

 گذاشته شود؟

سطح  جذب و نگهداشت دانش آموختگان

های ی مهارتجهت توسعه FEباال، کار با 

جهت کمک  میانی و کار با نهادهای آموزشی

 هابه زدایش نابرابری

های داوطلب محلی و مردمی و به کار با بخش

یان در حمایت از کار گیری مهارت دانشگاه

، افزایش دسترسی گذاری بر روی جامعهسرمایه

ها و نشان دادن اثر اقتصادی در به آموزش

جاهایی که مناسبت دارد. برای مثال، از طریق 

 خلق مشاغل، چه مستقیم و چه غیر مستقیم
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ـــیـاری از ـــهرهای دانایی بر نقش محوری  بس ش

دانایی محور خود اصرار  در موفقیت صنعت هادانشــگاه

ــوی دیگرمی ــاد  ،ورزند. از س ر بمحلی نیز کیفیت اقتص

ها ممکن اســت اثر گذار ای که دانشــگاههگســترمیزان 

ای هگذارد. برای مثال، چنانچه شرکتباشند، تکثیر می

های پرکیفیتی را فراهم کمی باشــند که فرصــت محلی

کمتری در مکـان بـه کار  آورنـد، دانش آموختگـانمی

ها باید شــهرهای دانایی و دانشگاه .خواهند شــدگرفته 

ـــعه دهند که ای تکاری خود را به گونه ارتبـاطات وس

ـــرایط متمایز بـازتـابی از مـکموریـت هـا وش

 ها باشند.ی آنکننده

باید  هاانتظارات در مورد اثر دانشگاهدوم / 

فته و فراتر ر ی دانش و فناوریی بسننتهاز زوایه

هایی همچون خدمات هنا بر روی بخشاثرات آن

 و کسنننب و کننار و صنننننایننع خال  منالنی

stries)(creative indu .نیز در نظر گرفته شوند 

خوبی مفهوم ی انتقـالی دانایی به ایـده

های محدودی وجود سازی نشده است و ایده

که کدام یک از بخش  دارنددارد که بیان می

های آکادمیکی بایستی در انتقال یا گسترهو 

درگیر شوند. بیشتر اقداماتی که برای  دانایی

 تر، بیشــگیرددانایی و اثر بر اقتصــاد صــورت می انتقال

تا اند توســعه داده شــدهو فناورانه  یع علمجهت صــنای

این به معنای آن اســـت که  .های پژوهشـــیگســـتره

، آموزش محلی را ی اقتصادیتوسعهمحلی راهبردهای 

 و های علم و فناوریبـا نگـاه به انتقال دانایی در بخش

 های تخصصی که راهبردها برای رشدحوزهنه در دیگر 

 نمایند.اند، جستجو میبرگزیدهخود 

های واقعی فرصـــتگردد که این کنش موجب می

د، برنها سود میدانایی از آنو شــهرهای  هاکه دانشــگاه

 ییدانا عصر در پژوهش و آموزش از فراتر در دانشگاه نینو یهاتیمکمور:  ۳۰ یرتصو
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 یتی خالقنگهام، شبکهد. برای مثال در ناتینفراموش شو

ناتینگهام، به صـــورت موفقیت آمیز طیفی از کســـب و 

یابنده و آغاز یابنده را مورد حمایت قرار  کـارهای رشـــد

و منچستر، پتانسیلی  دزیداده است. در شهرهایی مانند ل

 با وجود دارد که از کار نزدیک دانشگاهاین شــهرها  یبرا

 ،و کســـب و کار هـای کلیـدی مانند خدمات مالیبخش

 و عمل جهت حمایت از مدیریت با کیفیت باالتر، رهبری

، بسیار حیاتی است که گرایی ســودمند شــوند. از این رو

ــگاه ــهرها به فراتر از بخشدانش  های انتقال داناییها و ش

 .بنگرند محور سنتی در یک اقتصاد دانایی

 شکل ازم است که به هاسننوم/ شننهرها و دانشگاه

 رمحو دانایی تر بتوانند راهبردهایی که با اقتصننادجزیی

شناسایی نمایند و بدانند که اهداف  د،نمندی یابسننازگار

 مشترک شان در کجا نهفته است.

ـــیـاری از ایده ها پیرامون اثر نهادهای آموزش بس

 ،بر روی خلق شــغل، پیوندهای صــنعتی، نوآوری عالی

بوده و در عمل نیز به صورت کامل انجام نگردیده  اندک

ـــوند. اغلبو یا به کار برده نمی  از تربازنگری جزئی ،ش

سودمند هستند، صورت  در کجاها این ارتباطاتآن که 

شناخت مبهمی  بر اســاسنگرفته و تنها این ارتباطات 

. این به معنای آن است که در نداها حاصــل آمدهاز آن

ـــهرهـا، مقامات محلی  ـــتی درون ش در نهادهای بایس

ی خود تفکر ویژههای در مورد اولویت ،گونـاگون عـالی

 های خود را یافت نمایند.کرده و هم پوشانی

که شـــهرهای دانایی و  ســـتیدر هر صـــورت، بای

آگاهی مشــترکی دســت  به بر این موضــوع هادانشــگاه

ــوی اقتصــاد دانایی  واندتمی محور یابند که تغییر به س

ـــت ـــتثنایی و چالشفرص  ،هایی را برای هر دوهای اس

 فراهم آورد.

ـــیوه و چارچوبی معین، ای ابزارمند چنـانچه با ش

ند، خود را یافت نمای بنیـادینهـای بتواننـد مـکموریـت

بتوانند  هاشــهرها و دانشــگاه احتمال آن وجود دارد که

 ند ونهفته دارهایی که اهداف مشترک مکانبه آســانی 

در کجاها ندارند را شـناسـایی نمایند. در هرصورت، در 

شهرها ممکن است  ،های اقتصــادیزمان کنونی چالش

نهادهایی  داشته باشند تا نقش مهم بخش عمومی الزم

و تدوین  اقتصــادی یها را در توســعههمچون دانشــگاه

 ی خود، مورد ارزیابی قرار دهند.راهبردهای آینده

ازم دارند با یکدیگر به  هاچهارم/ شهرها و دانشگاه

 صورت متفاوت بر روی موارد گوناگون کار کنند.

های مشترکی برای و فرصتدر جاهایی که اهداف 

و مسئولین  هادو جانبه وجود دارد، دانشگاهسودمندی 
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ای باید بنگرید که آیا این به معنای کار محلی یا منطقه

ـــترک بر روی یک پروژه خوا و یا با یکدیگر  هد بودمش

گیرد و یا ت میرجداگانه صو کارکنند ولی مشـاوره می

با  دو هر ، ام اطرف دیگر را آگاه نموده ،به صـورت ساده

ـــگران بنیادیکـدیگر کـار نمی  ارک کنند. نتایج پژوهش

ــت که وجود  ــان داده اس ــفافیت در مورد اهداف نش ش

ایجاد اعتماد ســازی با  و ارتباطات یمشــترک، توســعه

 گذشــت زمان، کاهش جلســات غیر ضروری و تضمین

ـــاورهآن که  ـــازها و مش  ییهلها در مراحل اویآگاه س

ـــعـه توانند به پذیرد، همگی میی پروژه انجام میتوس

 خود ،میزرکت موفقیت آعنوان عوامل کلیدی یک مشا

را نمـایـان نمـاینـد. بـه زبان دیگر، لزومی برای کار با 

ندارد و مهم اســت که  یکدیگر بر روی هر چیزی وجود

خود های غیر ضروری، زمان را بر کار به جای نشـسـت

ولی طرف دیگر را از روند کار در مراحل  نموده متمرکز

هایی را که از کار پروژه ایند. همچنینآغـازین آگـاه نم

 هایییبر دارا یگذار یهکه سرما یامحور به گونه ییدر کسب و کار در اقتصاد دانا یگذار یهسرما هاییتاولو ییراتتغ:  ۳۲ یرتصو
 است. یراست( رو به فزون ی)منحن یکاچ ( و آمر یدر انگلستان )منحن یرلم  پذ هایییبه نسبت دارا یرلم  ناپذ
 ید،محصول جد یو توسـعه یو توسـعه، نرم افزار، طراح یقمانند تحق یرلم  پذ یرها و غو سـاختمان هاینمانند ماشـ یرپذ لم 
 .باشندیم ینشان تجارت یتالکو م یریتیمد هاییستگیشا ی،کارگاه یهامهارت
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از کار به تنهایی به نســبت د بیشـتری را ســومشـترک 

اند تومی این راهبردشناسایی نمایند.  ،کنندحاصـل می

ها و شـــهرها با یکدیگر به موجب شـــود که دانشـــگاه

 صورت مؤثری کارکنند.

 و اعتبارات مالیپنجم/ دولت باید به انعطاف پذیری 

و مسئولین  هادانشگاههایی که برای کار مشترک مشنو 

ص داده یتخصنن 2ایزیر منطقههای محلی یا به مشننارکت

 دهد. است مورد بازنگری قرار

 همکاری نهادهای آموزشـی یدر حالی که سـابقه

که بتواند  و مالیاعتباری جریان ام ا با شهر وجود دارد، 

اتکاء اقتصادی ندارند مورد  یکه نقطه را هااین فعالیت

. از این وجود خارجی نداردحمـایـت قرار دهد، چندان 

که  به اینرو، انگیزه و مشــوق کار مشـــترک و اعتقاد 

شوند، باید وجود یده میفرای آهای دو جانبهسودمندی

ای داشــته باشــد. افزون بر این، ممکن اســت به گونه

ـــد که همچون مانعی  ـــده باش اعتبار به نهادها داده ش

 ،مشــترک خود را نشــان دهد. بدین ســانکار  جهت

هــای کــار زدودن این موانع را برای حمــایــتدولــت 

ــگاه ــترک دانش ــهر دانایی  مش ــب )و ش  به منظور کس

ار ک یدر سرلوحهبایست می (سـودمندی اقتصاد محلی
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 خود قرار دهد.

 کاریبیاین اقـدام در زمـانی کـه اکثر شـــهرها با 

 دتم کوتاهشده و الزم دارند که مشکالت  روبهروفزاینده 

ریزی جهت  و همزمان برنامه نمـایندخود را مـدیریـت 

ــط و طوالنی مدت را  ــاد  دراهداف متوس زمانی که اقتص

ــد ــتره نمودهدوباره  آغاز به رش ــی به و گس های پژوهش

به انجام رسانده و گردند، یک برتری محسوب میعنوان 

   .نقش مهم خود را نشان دهند

 ،رهبران دانشگاهی و شهریازم است که شننشم/ 

 چیرگی بر موانع فرهنگی که از کار مشننترک پیشننگیری

 .را لحاظ نمایند نمایندمی

ـــترک میان بزرگترین مویکی از  انع برای کار مش

ــگاه ــت که جریان هادانش ــهرها آن اس و  های مالیو ش

های نهادی و نیز تفاوت در ی گوناگون، مکموریتاعتبار

موجب شود که در عمل بسیاری از  ،زبان مورد استفاده

ـــترکافرادی کـه  این تکیه دارد، به هـا بر آن کـار مش

ــند که برقراری ارتباطات ــوع برس ــکل  موض پایدار مش

زبانی و است. رهبران باید کارکنان خود را از این موانع 

تی مشارکی که چرا باید به شیوهاین شکاکیت در مورد 

ــودمندی ــت یافت، های دو کار نمود تا به س جانبه دس
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چالش بیشتر موانع فرهنگی مورد  رها سازند. هر چقدر

ها و هم شهرها ه هم دانشگاهقرار گرفته و این موضوع ک

ـــو ـــترک س د خواهنــد برد و در نهــایــت از کــار مش

برای مردمی که  ،های اقتصـادی و اجتماعیسـودمندی

ــهرها کار و زندگی می ــهری ی منطقه”کنند و در ش ش

اجرای پروژه تر شود، روشـنخواهد آمد، فراهم  “دانایی

(.۱۱موفقیت بیشتری توأم خواهد گردید )با 


